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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 7530,25 -0,19 

   

DJIA 

#N/A 
Paused at 

08:33:37 

#N/A 
Paused 

at 

08:33:37 
 

S&P 500 2901,5 -0,16 

   
DAX 12089 -0,34 

   
Euro Stoxx 50 3336 -0,33 

   

Asijské indexy 
Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 22821,32 0,96 0,11 -1,20 14,30 

Shanghai Composite 2679,37 0,88 -1,78 -13,76 -21,40 

Hang Seng 26827,05 1,83 -3,30 -15,30 -5,82 

Americké indexy 
Poslední 

závěr  Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 7954,23 -0,23 -0,51 3,25 23,24 

S&P 500 2888,92 0,04 0,01 3,66 15,72 

Dow Jones Ind. Avg. 25998,92 0,11 0,09 2,68 17,54 

Měnové páry Kurz Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

EUR/USD 

#N/A 

Paused at 
08:33:37 0,05 0,00 0,47 -2,22 

EUR/CZK 

#N/A 

Paused at 
08:33:37 -0,01 -0,57 -1,19 0,18 

USD/CZK 

#N/A 

Paused at 
08:33:37 -0,18 -0,59 -0,75 -2,05 

USD/JPY 

#N/A 
Paused at 

08:33:37 

#N/A 

Paused 
at 

08:33:37 0,63 0,74 0,88 

Komodity Kurz  Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1195,7 -0,04 -0,28 -8,46 -9,70 

Ropa 68,72 -0,07 3,17 4,45 40,02 

      1- uvedené změny jsou v procentech, podrobnější vysvětlení viz poslední strana 

 

Očekávané události 
 
SRN: 
9:30 Index nákupních manazeru Markit/BME (zari-
predbezny): ocekavani trhu: 55.7, předchozí 
hodnota: 55.9 
9:30 Index nakupnich manazeru ve službách markit  
(zari – predbezny): ocekavani trhu: 55, předchozí 
hodnota: 55 
15:45 Index nakupnich manazeru Markit (zari – 
predbezny): ocekavani trhu: 55, předchozí hodnota: 
54.7 
 

Akciový výhled 
 
Evropské indexy budou dle indikací futures otvírat 
kolem nuly. Trhy za sebou mají dva dny růstu, 
potvrdil se tak lehce prorůstový charakter 
obchodování z posledních dní. Růst výnosů na 
dluhopisech působil jako živá voda na akcie 
bankovního sektoru v Evropě. Pozitivní sentiment 
proto přispěl i k růstu Erste, jež ve středu poskočila 
na 960 Kč. V těchto hladinách bychom dnes čekali 
snahu o realizaci krátkodobých zisků. Akcie KB se 
vracely nad 900 Kč, kde by mohly vydržet i dnes. 
Naopak pod tlakem zůstal ČEZ (-0,6%), když v 
záporném teritoriu se obchodovaly také okolní 
utility. Titul by  na stávající úrovni (nad 560 Kč) měl 
mít nákupní podporu. Sledovanou událostí v 
podvečer byl zrychlený úpis akcií Kofola, když 
minoritní akcionář CED Group prodal zbývající cca 
12% podíl za cenu 255 Kč na akcii. Akcie včera 
uzavíraly na 268 Kč, nyní zmizí obavy z prodeje 
akcií na trhu  a titul by se měl stabilizovat. Celkově 
dnes index PX zřejmě zůstane bez větších změn. 



 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Evropské indexy budou dle indikací futures otvírat kolem nuly. 
Trhy za sebou mají dva dny růstu, potvrdil se tak lehce 
prorůstový charakter obchodování z posledních dní. Růst 
výnosů na dluhopisech působil jako živá voda na akcie 
bankovního sektoru v Evropě. Pozitivní sentiment proto přispěl 
i k růstu Erste, jež ve středu poskočila na 960 Kč. V těchto 
hladinách bychom dnes čekali snahu o realizaci krátkodobých 
zisků. Akcie KB se vracely nad 900 Kč, kde by mohly vydržet i 
dnes. Naopak pod tlakem zůstal ČEZ (-0,6%), když v 
záporném teritoriu se obchodovaly také okolní utility. Titul by  
na stávající úrovni (nad 560 Kč) měl mít nákupní podporu. 
Sledovanou událostí v podvečer byl zrychlený úpis akcií 
Kofola, když minoritní akcionář CED Group prodal zbývající cca 
12% podíl za cenu 255 Kč na akcii. Akcie včera uzavíraly na 
268 Kč, nyní zmizí obavy z prodeje akcií na trhu  a titul by se 
měl stabilizovat. Celkově dnes index PX zřejmě zůstane bez 
větších 
změn.
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Německo

Evropské indexy budou dle indikací futures otvírat kolem nuly. 
Trhy za sebou mají dva dny růstu, potvrdil se tak lehce 
prorůstový charakter obchodování z posledních dní. Růst 
výnosů na dluhopisech působil jako živá voda na akcie 
bankovního sektoru v Evropě. Pozitivní sentiment proto přispěl 
i k růstu Erste, jež ve středu poskočila na 960 Kč. V těchto 
hladinách bychom dnes čekali snahu o realizaci krátkodobých 
zisků. Akcie KB se vracely nad 900 Kč, kde by mohly vydržet i 
dnes. Naopak pod tlakem zůstal ČEZ (-0,6%), když v 
záporném teritoriu se obchodovaly také okolní utility. Titul by  
na stávající úrovni (nad 560 Kč) měl mít nákupní podporu. 
Sledovanou událostí v podvečer byl zrychlený úpis akcií 
Kofola, když minoritní akcionář CED Group prodal zbývající cca 
12% podíl za cenu 255 Kč na akcii. Akcie včera uzavíraly na 
268 Kč, nyní zmizí obavy z prodeje akcií na trhu  a titul by se 
měl stabilizovat. Celkově dnes index PX zřejmě zůstane bez 
větších 
změn.
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USA 

Evropské indexy budou dle indikací futures otvírat kolem nuly. Trhy za sebou mají dva dny růstu, potvrdil se tak lehce prorůstový 
charakter obchodování z posledních dní. Růst výnosů na dluhopisech působil jako živá voda na akcie bankovního sektoru v Evropě. 
Pozitivní sentiment proto přispěl i k růstu Erste, jež ve středu poskočila na 960 Kč. V těchto hladinách bychom dnes čekali snahu o 
realizaci krátkodobých zisků. Akcie KB se vracely nad 900 Kč, kde by mohly vydržet i dnes. Naopak pod tlakem zůstal ČEZ (-0,6%), 
když v záporném teritoriu se obchodovaly také okolní utility. Titul by  na stávající úrovni (nad 560 Kč) měl mít nákupní podporu. 
Sledovanou událostí v podvečer byl zrychlený úpis akcií Kofola, když minoritní akcionář CED Group prodal zbývající cca 12% podíl za 
cenu 255 Kč na akcii. Akcie včera uzavíraly na 268 Kč, nyní zmizí obavy z prodeje akcií na trhu  a titul by se měl stabilizovat. Celkově 
dnes index PX zřejmě zůstane bez větších změn 
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Změna kursu futures na americké indexy se počítá vzhledem k poslednímu vypořádání předchozího dne v 22:15. Změna kursu futures na DAX a Euro Stoxx 
50 se počítá vzhledem k 22:30 předchozího dne.  
Změna kursu japonského indexu Nikkei 225 se počítá vzhledem k uzavření předchozí den v 7:10. Změna kursu čínského Shanghai Composite se počítá 

vzhledem k uzavření předchozího dne v 08:00. Změna kursu hongkongského Hang Sengu se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 9:20. Do této 
doby se index také obchoduje, uvedená hodnota tedy není závěr dnešního dne, ale poslední zachycený kurs v probíhajícím obchodování.Změna kursu 
měnových párů se počítá vzhledem k 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne.  

Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ). 


